
 

 

 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       

 

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO                              20 (231) 16 MAJA 2021r. 
(do użytku wewnętrznego) 

 

  

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 
Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga 
 

Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: 
«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! 
Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, 
będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwie-
rzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić 
będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie 
im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie». 
Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po 
prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan 
współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzy-
szyły. 
 

PAN WŚRÓD RADOŚCI WSTĘPUJE DO NIEBA 
 

Wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa, które  nastąpiło czterdzieści dni 

po Jego zmartwychwstaniu, było wydarzeniem rzeczywistym, ale nie 

mieściło się w kategoriach tego świata. Jego tajemniczy charakter wy-

raził się w obłoku ukrywającym obecność chwały Bożej. Uczniowie 

otrzymali polecenie, aby zamiast wpatrywać się w niebo odważne 

świadczyli o Jezusie, poczynając od Jerozolimy, w której przebywali, 

„aż po krańce ziemi”, to znaczy: wszędzie. Obowiązek ewangelizacji 

nie zna granic, ponieważ Ewangelia jest przeznaczona dla całej ludz-

kości i każdego człowieka.  
 



 

Drodzy Parafianie 
 

Świętość 
 

Perspektywą, w którą winna być 

wpisana cała naszą działalność 

duszpasterska, jest perspektywa 

świętości. Czyż nie taki jest naj-

głębszy sens specjalnej łaski ofia-

rowanej nam przez Chrystusa, 

aby życie każdego ochrzczonego 

mogło się oczyścić i głęboko od-

nowić w Nim? Zwyczajną drogą 

do świętości jest życie według 

stanu, do którego powołał nas 

Pan z zachowaniem przykazania 

MIŁOŚCI i DEKALOGU. Wła-

śnie to świętość jest naszym 

szczególnie pilnym zadaniem 

duszpasterskim. Nie remonty, 

budowy, akcje, zadania ze-

wnętrzne… ale świętość. 
 

Drodzy Bracia i Siostry. Odkry-

wamy Kościół jako «tajemnicę», 

czyli jako lud «zjednoczony jed-

nością Ojca i Syna, i Ducha 

Świętego». Na mocy łaski Bożej 

w naszej Parafii dokonało się za-

wierzenie Jezusowi przez ręce 

Maryi. I tu odkrywamy świętość, 

pojmowaną w podstawowym 

znaczeniu jako przynależność do 

Tego, który jest w najgłębszym 

sensie Święty, «po trzykroć 

Święty» do Boga w Trójcy Jedy-

nego. Podczas ZAWIERZENIA 

dokonaliśmy wyznawania wiary  

i ponownego oddania siebie 

przez MARYJĘ samemu Bogu  

i przyjęliśmy dar zobowiązania 

do świętości. Święty Jan Paweł II 

dał nam przykład świętości i od-

dał siebie cały Maryi - TOTUS 

TUUS.  co oznacza cały Twój. 

Powierzenie się Maryi to naśla-

dowanie Jezusa. Oddaliśmy się 

Maryi, ponieważ szukamy naj-

bezpieczniejszych rąk, w które 

moglibyśmy złożyć nasze życie. 

Każdy pragnie do kogoś należeć, 

pragnie być mieszkańcem czyje-

goś serca. Oddanie Maryi to za-

wierzenie dłoniom, które bez-

piecznie nas poprowadzą. Gdy 

oddajemy się Maryi, to faktycz-

nie oddajemy się Jezusowi. Tak 

jak przez Jezusa idziemy do Oj-

ca, tak przez Maryję idziemy do 

Jezusa. I to jest nasza droga świę-

tości.  

Wasz Proboszcz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 

 

 

NABOŻEŃSTWO MAJOWE 
 
 

Zachęcamy do uczestnictwa  
w nabożeństwach majowych od-
prawianych w naszym kościele 
codziennie o godz. 17.30, ponadto 
w każdy czwartek o godz. 20.00  
zapraszamy pod figurę Matki 
Bożej na majówkę prowadzoną 
przez Parafialny Klub Seniora.   

 



 

Z Wniebowstąpieniem skoń-

czyła się ziemska misja Jezusa 

Chrystusa. Przed wstąpieniem do 

nieba Jezus przekazuje swoim 

uczniom polecenie. Jest nim gło-

szenie Ewangelii całemu stworze-

niu. Słowo "idźcie'' oznacza ruch, 

działanie oraz podjęcie inicjatywy. 

Pragnieniem Chrystusa jest, aby 

"Słowo Boże" dotarło do krańców 

ziemi i zostało przyjęte. Czy coś 

mnie nie zatrzymuje w drodze? 

Wypalenie, zmęczenie, lenistwo,  

a także nuda i rozczarowanie, to 

dość znane demotywatory. Wnie-

bowstąpienie to moment w którym 

Zmartwychwstały znikł w swej 

zewnętrznej obecności.  

Ukaże się ponownie gdy nadejdzie 

kres czasów. Nieco wcześniej Je-

zus zapewnia uczniów o swej cią-

głej obecności.  

''A oto Ja jestem z wami przez 

wszystkie dni aż do skończenia 

świata'' /Mt. 28,20/. Obecność Je-

zusa, który Zmartwychwstał na-

uczmy się odkrywać poprzez dzia-

łanie Ducha Świętego. Duch 

Święty uczy nas poznawać, rozu-

mieć nade wszystko przyjąć owo-

ce zbawczej męki Syna Bożego. 

W następnych tygodniach dużo 

częściej będziemy wspominać  

o trzeciej osobie Trójcy Świętej.  

Spróbujmy zajrzeć do ele-

ganckiej kuchni, w której trwa 

rozmowa męża i żony. "Gdy po 

wsi rozeszła się wieść, iż do pobli-

skiego miasteczka przyjeżdża 

znany rekolekcjonista, ludzie ru-

szyli tłumnie, by wysłuchać jego 

nauk. Był wśród nich miejscowy 

rzeźnik. Jego żona musiała zostać 

w domu z chorym dzieckiem. Są-

dziła że mąż streści jej kazanie 

wybitnego mówcy. Powinienem 

dodać, iż znajdujemy się w kuchni 

naszego rzeźnika i jego pięknej 

żony. Czy ten rekolekcjonista jest 

rzeczywiście taki dobry? Chyba 

tak - odpowiedział mąż. A co 

mówił? - nie ustępowała żona. 

- Nie pamiętam! Kobieta nie mo-

gła wyjść ze zdumienia. - Jechałeś 

taki kawał drogi, żeby go posłu-

chać, a teraz nic nie pamiętasz? - 

Owszem, zapamiętałem, że jutro  

z samego rana mam wyrzucić fał-

szywe odważniki i kupić nowe. 

Klienci powinni dostawać tyle 

mięsa, za ile zapłacili''. Na końcu 

moje skromne życzenia dla Czy-

telników. Wiary, która odmieni 

nasze serca. Nadziei, że jutro bę-

dzie lepsze oraz miłości, która 

przetrwa najgorsze momenty  

w życiu. Na końcu 

- zdrowia, którego wszyscy po-

trzebujemy.  
 

(+ ks. Krzysztof Surma) 

 

 

WNIEBOWSTĄPIENIE 
 

 



 
BIORĘ CIĘ  

POD MOJĄ OPIEKĘ 
 

 

Podczas studiów miało miejsce 

niezwykłe wydarzenie w życiu 
Bronisława – miał widzenie 
Matki Bożej, która umocniła go 
w decyzji o powołaniu i po-
wiedziała: „Biorę cię pod moją 
specjalną opiekę”. 15 września 
1867 roku Bronisław Markie-
wicz przyjął święcenia kapłań-
skie. Rodzina i przyjaciele  
z Pruchnika chcieli urządzić 
mu huczne prymicje, on jednak 
wolał spędzić ten dzień sam na 
sam z Bogiem. Napisał wów-
czas: „Wszystko na opak świa-
ta. Błogosławieni ubodzy, cisi, 
którzy płaczą – i ja tak chcę”.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

17 MAJA 
św. Paschalis  

Baylon,  
zakonnik 

 

18 MAJA 
św. Jan I,  

papież i męczennik, 
św. Stanisław  
Papczyński,  
prezbiter 

 

19 MAJA 
św. Urban I,  

papież, 
św. Iwo Helory,  

prezbiter 
 

20 MAJA 
św. Bernardyn ze Sieny, 

prezbiter 
 

21 MAJA 
św. Jan Nepomucen,  

prezbiter i męczennik, 
św. Krzysztof  
Magallanes,  

prezbiter, i Towarzysze, 
męczennicy 

 

22 MAJA 
św. Rita  
z Cascia,  
zakonnica 

 

 

 

 
 

 

ZE STARYCH KALENDARZY 
 

Gdy Bernard grzmi i deszczy, 
czerwiec z pogodą,  

a lipiec z wodą.  
(20.05) 

 
Na Jana Nepomucena 

wiadoma już zboża cena.  
(21.05) 

 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE 

W TYM TYGODNIU 
 



 
 

 

ŚW. ANDRZEJ BOBOLA, 

prezbiter i męczennik 

 

 

Urodził się 30 listopada 1591 r.  

w Strachocinie koło Sanoka.  

W wieku 20 lat wstąpił do jezui-

tów w Wilnie. Był niezmordowa-

ny w głoszeniu kazań i w spowia-

daniu. Gdy 6 maja 1657 r. oddzia-

ły kozackie zaczęły mordować Po-

laków i Żydów, zdarto z niego 

suknię kapłańską, przywiązano do 

słupa i zaczęto bić nahajami. Po-

tem zawleczono go do rzeźni 

miejskiej, rozłożono go na stole  

i zaczęto przypalać ogniem. Wy-

cięto mu ciało do kości na głowie, 

na plecach wycięto skórę w formie 

ornatu, rany posypywano sieczką, 

odcięto mu nos, wargi, wykłuto 

mu jedno oko. Kiedy z bólu i jęku 

wzywał stale imienia Jezus,  

w karku zrobiono otwór i wyrwa-

no mu język u nasady. Potem po-

wieszono go twarzą do dołu. Ude-

rzeniem szabli w głowę dowódca 

zakończył nieludzkie męczarnie 

Andrzeja Boboli dnia 16 maja 

1657 roku. Zaczęły się mnożyć ła-

ski i cuda. 17 kwietnia 1938 roku, 

w uroczystość Zmartwychwstania 

Pańskiego, Pius XI dokonał uro-

czystej kanonizacji bł. Andrzeja. 

 

W maryjnym maju adorujemy Je-

zusa Obecnego w Najświętszym 

Sakramencie przez Litanię Lore-

tańską do Najświętszej Maryi Pan-

ny. W maryjnym maju wsłuchuje-

my się w głos Matki Bożej z Fati-

my. Maryja w Fatimie wzywa nas 

do ratowania swojej duszy i dusz 

bliskich osób i do ratowania tak 

wielu dusz zagubionych na drogach 

codzienności. Maryja wzywa nas 

do codziennego zawierzenia Jezu-

sowi przez Jej Niepokalane Serce. 

Serce  Maryi jest nową Arką Przy-

mierza w której znajdują schronie-

nie wszystkie serca i dusze. Maryja 

wzywa nas do codziennej i wytrwa-

łej modlitwy różańcowej. Maryja 

wzywa nas do nawrócenia i pokuty. 

Nawrócenie jest codzienną prze-

mianą myślenia i codziennym 

otwarciem serca na Miłosierną Mi-

łość Jezusa i Maryi. Codzienna 

modlitwa jest zwyczajną zgodą 

serca na Miłosierną Miłość Jezusa  

i Maryi. Codzienna pokuta jest wy-

pełnianiem zwyczajnej pracy i ob-

owiązków i przyjmowaniem trud-

ności i niepowodzeń, cierpień  

i uciążliwości w każdym zwykłym 

dniu. W maryjnym maju otwieraj-

my serca na Miłosierną Miłość Je-

zusa i Maryi i zawierzajmy Jezu-

sowi i Maryi rodzinę, osoby bliskie 

i spotykane, naszą parafię i miasto.  

BK               
 

 

ŚWIĘCI KOŚCIOŁA 
 

 

 

 

W MARYJNYM MAJU 
 

 



 

W latach 1925-

1929  ks. Stefan 

Wyszyński od-

był studia w za-

kresie prawa 

kanonicznego i nauk społeczno-

ekonomicznych na Katolickim 

Uniwersytecie Lubelskim. W tym 

czasie spotkał  ks. Władysława 

Korniłowicza.  

Ten kontakt zaważył na duchowo-

ści kapłańskiej przyszłego Pryma-

sa Polski. „Nosiłem się z zamia-

rem wstąpienia do zakonu pauli-

nów i poświęcenia się pracy wśród 

pielgrzymów. Ojciec Korniłowicz, 

mój kierownik duchowy, oświad-

czył mi, że to nie jest moja droga. 

Ale nie przestałem myśleć, że ży-

cie moje musi jednak iść drogą 

maryjną, jakkolwiek by płynęło.”  

 

 

 

 

GODZINA DLA PANA JEZUSA 
 

W tym tygodniu Parafialne 
Bractwo Adoracji zaprasza Pa-
rafian do wsparcia w adoracyj-
nym trwaniu przed Panem Je-
zusem w następujących dniach 
i godzinach; 

wtorek i piątek: 17 – 18; 
czwartek: 16 – 18 

 

Zapraszamy do odwiedzania stro-

ny internetowej: adoracja.eu.  na 

której m.in.: zapis konferencji ks. 

Proboszcza przed aktem osobistego 

oddania Jezusowi przez ręce Maryi, 

kazanie ks. Tadeusza Musza, wy-

głoszone podczas Mszy św. po-

grzebowej śp. ks. Krzysztofa Sur-

my, aktualne wydanie „Naszego 

Słowa” oraz „Księga intencji”, 

gdzie można wpisywać osobiste 

potrzeby i troski, które otoczymy 

modlitwą. Zachęcamy do  współre-

dagowania strony poprzez zakładkę 

„Kontakt”. 
 

 

Każdego dnia, z krańca ziemi do 

krańca, na wysokościach niebios  

i w najgłębszych otchłaniach, 

wszystko sławi, wszystko głosi 

przedziwną Maryję. Zarówno 

dziewięć chórów anielskich, jak  

i ludzie wszelkiego wieku i stanu, 

dobrzy i źli, nawet szatani siłą 

prawdy zniewoleni są zmuszeni 

zwać Ją Błogosławioną. Wszyscy 

aniołowie niebiescy wołają do Niej 

bezustannie: Święta, Święta, Święta 

Maryja, Boża Rodzicielka, Dziewi-

ca! i przesyłają Jej codziennie mi-

liony milionów razy Pozdrowienie 

Anielskie: Zdrowaś, Maryjo!  
(św. Ludwik Maria Grignion  

de Montfort) 

 

PRYMAS TYSIĄCLECIA (5) 

))) 
 

 

 

 

ADORACJA.EU 

))) 
 

 

 

NIEZWYKŁY TRAKTAT 
 

 



MOJA PIERWSZA KOMUNIA 
 

30 maja, w naszej parafii odbę-

dzie się uroczystość Pierwszej 

Komunii św. To dobra okazja do 

wspomnień.  

Zachęcamy naszych Czytelników 

do podzielenia się wspomnienia-

mi swojej Pierwszej Komunii św.  

Teksty prosimy przesyłać na ad-

res mailowy:  

naszeslowo.stw@gmail.com  

lub parafia.sw@gmail.com  

Wspomnienia pisane tradycyjnie 

można składać w zakrystii, kan-

celarii lub u naszych duszpaste-

rzy. 
 

 

 

 

MODLITWA DO ŚW. RITY 
 

Święta Rito, 

Patronko 
spraw trud-
nych, Orę-
downiczko  

w sytuacjach beznadziejnych, 
cudna gwiazdo świętego Ko-
ścioła naszego, zwierciadło 
cierpliwości, pogromicielko 
szatanów, lekarko chorych, po-
ciecho strapionych, wzorze 
prawdziwej świętości, ukocha-
na Oblubienico Chrystusa Pana 

naznaczona cierniem z korony 
Ukrzyżowanego. Z głębi serca 
czczę Ciebie i błagam módl się 
za mną, o uległość woli Bożej 
we wszystkich przeciwno-
ściach mojego życia.  
 

 

 
 

AKTY STRZELISTE 
 

Akty strzeliste to krótkie mo-

dlitwy, którymi wielokrotnie  

w ciągu dnia możemy wielbić 

Boga.   
 

Warto postarać się, by stały się 

uświęcającym nawykiem. Po-

niżej przykłady aktów strzeli-

stych: 
 

+ Panie, Ty wiesz wszystko,  

Ty wiesz, że Cię kocham.  

+ Uwielbiam Cię Jezu za Twe 

Miłosierdzie.  

+ O Jezu, uczyń mnie godnym 

wielbienia Ciebie.  

+ Boże, bądź miłościw mnie 

grzesznemu.  

+ Jezu, ufam Tobie.  

+ Jezu, każdy mój oddech po-

święcam z miłością Tobie.  

+ Jezu, nadziejo duszy stęsk-

nionej, wspomnij na mnie.  
 

 

 



JEDNO SŁOWO 

I JEDEN GEST 
 

Codziennie spotykamy ludzi  

z problemami. Warto być dla 

nich „schronieniem”. Warto po-

święcić im swój czas, swój świat 

i swoje możliwości. Niekiedy 

jednym gestem i jednym słowem 

możemy „naprawić” ich świat, 

pozbawić lęków, dać nadzieję, 

pokazać sens. To wiele może 

kosztować, ale nagroda jest cen-

niejsza. W małych i prostych ge-

stach miłości można uruchomić 

moce nie z tej ziemi. A przy 

okazji możemy osłabić własny 

egoizm i miłość własną. Dając 

innym schronienie, możemy pa-

radoksalnie – znaleźć je dla sie-

bie. (mimoza) 
 

 

 

 

NIEDZIELA INWESTYCYJNA 
 

Składamy ser-

deczne Bóg 

zapłać za zło-

żone dzisiaj 

ofiary i za 

wszelką pomoc. 

W zakładce internetowej naszej 

parafii możemy złożyć ofiarę „on-

line” na parafialne konto: 

NADSAŃSKI BANK 

SPÓŁDZIELCZY 

68 9430 0006 0040 

9092 2000 0001 

Dziękujemy wszystkim Parafia-

nom i dobroczyńcom za składane 

ofiary na konto i tacę. 

 

 

Wergiliusz pi-

sał: Tempus fu-

git – czas ucie-

ka. 

Prymas Wy-

szyński pisał: Ludzie mówią: 

"Czas to pieniądz". A ja wam 

mówię: "Czas to miłość". 

Miarą życia są lata, ale to godziny 

odmierzają nasz bezcenny czas.  

Są ludzie, którzy godzinami oglą-

dają telewizję, rozmawiają przez 

telefon, plotkują … 

Są też i tacy, którzy godzinami 

cierpią, odmierzają samotność, al-

bo się modlą.  

W ciągu jednej godziny tak wiele 

można zyskać, ale też wiele utra-

cić.  

Tak wiele w ciągu jednej godziny 

może się wydarzyć.  

(p-Q)  

 

TEMPUS FUGIT 

))) 
 

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka  

p.w. Trójcy Przenajświętszej 
 parafia.sw@gmail.com;  

naszeslowo.stw@gmail.com 


